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Indicaţi care este sensul opus al cuvântului „definitiv”:
a)temporal; b)determinat; c)temporar; d)temporizator.
Indicaţi care este sensul opus al cuvântului „dens”:
a)compact; b)desiş; c)decorativ; d)rarefiat.
Indicaţi care este sensul opus al cuvântului „succesiv”:
a)secvenţial; b)eşec; c)brusc; d)relativ.
Indicaţi care este sensul opus al cuvântului „a contrage”:
a)a urmări; b)a dilata; c)a viziona; d)a constrânge.
Indicaţi care este sensul opus al cuvântului „opulent”:
a)sărac; b)opac; c)dezordonat; d)optic
Indicaţi care este sensul cel mai apropiat al cuvântului „anarhie ”:
a)haos; b)sclavie; c)uzurpare; d)distrugere.
Indicaţi care este sensul cel mai apropiat al cuvântului „ infatuare”:
a)încercare; b)orgoliu; c)incluziune; d)incertitudine
Indicaţi care este sensul cel mai apropiat al cuvântului „a releva ”:
a)a raporta; b)a dezmembra; c)a evalua; d)a dezvălui.
Indicaţi care este sensul cel mai apropiat al cuvântului „voluntar ”:
a)intenţionat; b)volubil; c)liber; d)indiferent.
Indicaţi care este sensul cel mai apropiat al cuvântului „veridic ”:
a) închipuit b)real; c)imposibil; d)îndepărtat.
Lemnul este pentru sculptor ceea ce ___este pentru profesor.
a)catalogul; b)elevul; c)catedra; d)tabla.
Ion Creangă este pentru români ceea ce ___ este pentru americani.
a)Marc Twain; b)Bill Clinton; c)Abraham Lincoln; d)Barack Obama.
Europa este pentru România ceea ce ___China.
a)America; b)Africa; c)Asia; d)India.
Silaba este pentru cuvânt ceea ce ___ este pentru lege.
a)titlul; b)articolul; c)parlamentul; d)numărul.
Teoremele sunt pentru matematică ceea ce ___ sunt pentru logică.
a)silogismele; b)textele; c)lucrările; d)impedimentele.
Notele sunt pentru elevi ceea ce ___ sunt pentru sportivi.
a)olimpiadele; b)concursurile; c)antrenamentele; d)medaliile.
Scena este pentru actor ceea ce ___ este pentru profesor.
a)agora; b)clasa; c)piaţa; d)cancelaria.
Regele este pentru monarhie ceea ce ___ este pentru republică.
a)ministrul; b) preşedintele; c)cancelarul; d)primul ministru.
Strofa este pentru poezie ceea ce ___ este pentru roman.
a)titlul; b)cuprinsul; c)capitolul; d)coperta.
Combustibilul este pentru vehicul ceea ce ___ este pentru om .
a)sângele ; b)hrana; c)haina; d)limfa.
Avea ___doi copii şi îi iubea ca pe ochii din cap.
a)doar; b)decât; c)maxim; d)minim.
Pe toată durata procesului a ___acuzaţiile ce i s-au adus.
a)tăgăduit; b)insultat; c)inspirat; d)impresionat.
Sinonimul cuvântului retribuţie este___.
a)salar; b)salvamar; c)salariu; d)subvenţie.
Ceea ce se întâmplase reprezenta o victorie chiar şi pentru el___.
a)însuşi; b)însăşi; c)înseşi; d)înşişi.
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Este imposibil să nu te regăseşti ___ dintre poeziile lui Eminescu.
a)întruna; b)într-unul; c)între; d)într-una.
Şcoala în care studiase el se ___de mult timp.
a)desfiinţase; b)desfinţase; c)des fiinţase; d)desfiinţa –se.
Prietena lui rămăsese fără ___ de doi ani.
a)muncă; b)servici; c)serviciu; d)de muncit.
Toată lumea îi spunea că este mai frumoasă ___sora sa.
a)ca; b)decât; c)de cum era; d)ca şi.
În cartea ___ o citise regăsise o parte din copilăria sa.
a)care; b)de; c)pe care; d)cine.
Văzuse tot ___ a dorit, aşa că acum putea să moară fără să regrete.
a)ce; b)cum; c)unde; d)până.
Alegeţi varianta de cuvânt scris corect:
a)Tranvai; b) Eczemă; c) Culuar; d) Mângâitor
Alegeti varianta ce conţine forma corectă de plural:
a)Aliaje; b) Ambreiajuri; c) Anturajuri; d) Aliajuri
Alegeţi varianta corectă de scriere:
a)Eu împrejmuiesc; b) Eu împresurez; c) Eu înnăbuş; d) Eu huidui
Câte consoane are numele „Ghiorghiţă”?
a)6; b) 5; c) 4; d) 7
Cuvântul „colportaj” înseamnă:
a)Distribuire; b) Conflict; c) Comportament; d) Bloc de piatră
Cuvantul „hieratic” înseamnă:
a)De iarnă; b) orânduit, aşezat; c) referitor la lucruri sfinte; d) rece, distant
Alegeţi varianta corectă:
a)Lunea; b) marţia; c)joea; d) vinerea.
Alegeţi varianta corectă:
a)Foarfece; b) trăzni; c) trăsnaie; d) legărvust
Cuvântul „baldachin” înseamnă:
a)Comediant; b) arlechin; c) perdele deasupra unui pat; d)cariera unde se produce pietriş
Cuvântul „abis” înseamnă:
a)Reluare; b) două litere de „a”; c)accent muzical; d) prăpastie.
Cuvântul „afront” este antonim cu:
a) compliment; b)construcţie, c) dispută; d) luptă.
Alegeţi varianta corectă:
a)Achiziţiune; b) naţie; c) naţiune; d)ficţie.
Alegeţi varianta corectă:
a)Ex-preşedintele; b) Ex preşedintele, c) Expreşedintele, d) Ex preşedintele.
Cuvântul „bibliocast” înseamnă:
a)Distrugător de cărţi; b) iubitor de lectură; c)bibliotecar; d) iubitor de carte.
Substantivul „euharistic” înseamnă:
a)Armonie; b) împătăşanie; c) excludere; d) beatitudine.
Alegeţi varianta corectă:
a)Fi! Nu fi! Pieri!; b) Fii! Nu fi! Piei!; c) Fii! Nu fii! Pieri!; d) Fi! Nu fii! Piei!
Expresia „De eşti om cu mine şi eu sunt om cu tine” este o:
a)Disjuncţie; b) conjuncţie; c) implicaţie; d) negaţie.
CD-ul pentru calculator este precum cartea pentru:
a)Pagină; b) bibliotecă; c) hârtie; d) cititor.
Între propoziţiile „Unele plante sunt înflorite” şi „Unele plante nu sunt înflorite” există
un raport de:
a)Contrarietate; b) subalternare; c) contrarietate; d) subcontrarietate.
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Albul este pentru negru precum deşertul pentru:
a)Precipitaţii; b) Soare; c) Africa; d) ocean.
Banul este pentru bancă precum pâinea pentru:
a)Brutar; b) brutărie; c) magazin; d) flămând.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „anturaj”:
a)remediu; b) Defect; c) reţinere; d) mediu.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „calculat”:
a)ponderat; b) afectuos; c) fals; d)cordial.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „a persecuta”:
a)a insista; b) a îngădui; c) a oprima; d) a fărmiţa.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „interpretare”:
a)raţiune; b) comentariu; c) verificare; d) taxare
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „digresiune”:
a)întindere; b) tulburare; c) paranteză; d) devotament.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „diletant”:
a)exasperant; b) degajat; c) displăcut; d)amator.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „a cerceta”:
a)a se atenua; b) a analiza; c) a admonesta; d) a dori.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „încredere”:
a)confidenţă; b) anulare; c) contribuţie; d) cotlon.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „ofensiv”:
a)tainic; b)chinuitor; c) agresiv; d) arătos.
Bifaţi care este răspunsul cel mai apropiat ca înţeles de cuvântul „ destin”:
a)credinţă; b) soartă; c) opţiune; d) algoritm.
Care din expresiile de mai jos se potriveşte cel mai bine pentru ca afirmaţia să fie logică:
Profesorii sunt pentru elevi ceea ce .............. este pentru flori.
a)petala; b)culoarea; c)grădinarul; d) instalatorul.
Munca este pentru adult ceea ce ............ este pentru copil.
a)activitatea, b)relatia; c) jocul; d) dorinta
Mierea este pentru albine ceea ce ........... este pentru pictor.
a)lămâia; b) alimentul; c) muza; d) tabloul
Soluţia este pentru cercetător ceea ce ........ este pentru constructor.
a)casa; b) stiloul; c) culoarea; d)floarea
Johan Strauss este pentru ............ ceea ce este Ileana Vulpescu pentru literatură.
a)pictură; b) muzică; c) sport; d) Istoria.
Opresiunea este pentru totalitarism ceea ce este ...................pentru democraţie.
a)libertatea, b) independenţa; c) poliţia; d) magistatura.
Codul deontologic este pentru profesionist ceea ce este ......... pentru om.
a)istoria; b) iubirea; c) cultura; c) morala.
Dieta mediteraneană este pentru sănătate ceea ce este ........ pentru plante.
a)petrolul; b) apa; c) sarea; d) culoarea.
Experimentul este pentru medicină ceea ce este ........ pentru student.
a)Gândirea critică; b) aula; c) carnetul; d) mapa
............. este pentru judecător ceea ce este cartea pentru bibliotecar.
a)afacerea; b) registrul; c) clientul; d) procesul.
Care este elementul următor din şirul dat: 7 9
..... 13 15
a. 1 b. 4 c. 6 d. 11
Care este elementul următor din şirul dat: IJ KL MN ...... RS
a)AB; b)OP; c)EF; d) VW
Care este elementul următor din şirul dat: 5 .... 125 625 3125
a)25 b)13 c) 42 d)78
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Care este elementul următor din şirul dat: ...... DC FE HG JI
a)VL b) HR c) BA d) MN
Care este elementul următor din şirul dat: Text Paragraf .... Cuvânt Sunet
a)autor b) propoziţie c) alineat d) idee
Care este elementul următor din şirul dat: 3 10 101 ....... 104080805
a)10202
b)12022 c) 10292 d) 9029
Care este elementul următor din şirul dat: Judet Oras ....... Sat Cătun
a)strada b)comuna c) cartier d) colonie
Care este elementul următor din şirul dat: 2 4 6 .... 10
a)8 b)5 c)7 d)9
Care este elementul următor din şirul dat: A Z ..... Y C
a)M b) D c) P d) B
Care este elementul următor din şirul dat: Terra ........ Ţară Regiune Oraş
a)ocean b) mare c) continent d) planetă
Cuvintele FAMILIAR – FAMILIAL au înţeles:
a) asemănător; b) identic;
c) diferit;
d). complementar.
Care din cuvintele următoarele are şi alt înţeles diferit de celelalte trei:
a)mulţumire; b) afecţiune; c) satisfacţie; d) recunoştinţă.
Care din cuvintele următoarele are şi alt înţeles diferit de celelalte trei:
a)consimţământ;
b) acord de voinţe; c) consens; d) adeziune.
Care din cuvintele următoarele are alt înţeles diferit de celelalte trei:
a)sancţiune; b) pedeapsă; c) osândă;
d) recompensă.
Proxim:
a)cel mai apropiat; b) apropiat; c) îndepărtat; d) cel mai departe.
În cazul săvârşirii unei abateri, o persoană poate fi sancţionată cu:
a)advertisment;
b) recompensă;
c) avertisment;
d)
despăgubire.
Grupurile etnice aflate în afara graniţelor ţării de origine poartă denumirea de:
a)străini;
b) apatrizi;
c) autohtoni; d) diaspora.
Forma corectă de plural a substantivelor neutre ”stat” şi ”cod” este:
a)state; coduri; b) staturi; cozi; c)statui; coade.
Cuvântul AUTOCRAŢIE se desparte în silabe după cum urmează:
a)a-u-to—cra-ţi-e; b) auto-cra-ţie; c) a-uto-craţie; d) a-uto-cra-ţi-e.
MAI TÂRZIU este faţă de NICIODATĂ ceea ce este DEPARTE faţă de:
a)aproape;
b) nicăieri;
c) aproximativ;
d) în acelaşi loc.
MAI BUN faţă de CEL MAI RĂU este ca MAI LENT faţă de:
a)vioi; b) moderat; c) cel mai rapid;
d) rapid.
SPLENDID este faţă de URÂT ceea ce este GENIAL faţă de:
a)inapt;
b) neinteligent;
c) neîndemânatic;
d) mediocru.
Priviţi şirul: 3; 6; 8; 16; 18; ___ Care din numerele ce urmează ar completa şirul de mai
jos:
a)72; b) 32; c) 36; d) 38.
Priviţi şirul: 36;
25; 16; 9; 4;___. Care din numerele următoare ar completa şirul
de mai sus?
a)3; b) 2; c) 1; d) 0.
Cifra mai mare decât o treime a lui 9 şi mai mică decât jumătatea lui 10 este:
a)3; b) 4; c) 5; d) 2.
Completaţi :înainte înapoi gras slab înalt ________
a)mijlociu;
b) mic;
c) mare;
d) mediu.
Completaţi şirul: LM, MN, NO, OP, P_____
a)R; b) O;
c) Q; d) Z.
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Identificaţi cuvântul care urmează în următorul şir: escară scară cară ______
a)bară; b) ară;
c) ţară;
d) secară.
Identificaţi cifrele care urmează în şir: 12321; 23432; 34543; 456__
a)54; b) 78; c) 45; d) 65.
De câte ori se poate scădea 10 din 100?
a)O singură dată;
b) de două ori; c) de cinci ori; d) de zece ori.
Salariul este pentru salariat ceea ce este _____ pentru pensionar.
a)pensia;
b) remuneraţie;
c) daunele; d) somajul.
Halatul este pentru medic ceea ce este ______ pentru judecător.
a)costumul; b) haina;
c) papionul; d) roba.
cod
lege jurat judecător
3
4
5
______
a) 6; b) 9; c) 4; d) 12.
Maşina _____ este foarte performantă.
a) acesta; b) acestea; c) aceasta; d) acela.
Îmi _____ foarte mult portocalele din Grecia.
a) plac; b) place; c) plăcut; d) plăcea.
_____ nu a spus adevărul la conferinţa de presă.
a) altcineva; b) toţi; c) nimeni; d) ceilalţi.
Când eu am intrat în cameră , Maria _____ pentru examen.
a) a învăţat; b) învăţa; c) învăţat; d) învaţă.
El trebuie să _____ toate cărţile pentru a reuşi la examen.
a) citeşte; b) citit; c) citesc; d) citească.
Unul dintre profesori a intrat în sala de curs, _____ a plecat la bibliotecă.
a)celălalt; b) cealaltă; c) ceilalţi; d) celelalte
Alegeţi forma corectă pe baza deducţiei logice: Dacă îţi faci cumpărăturile la noi ...
a)Primeşti cu siguranţă un cadou gratuit; b)Primeşti cu siguranţă un cadou;
c) ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă nu este corectă.
Oamenii de ştiinţă au identificat ...
a)Patru noi specii diferite de animale; b)Patru noi specii de animale; c)Ambele variante
sunt corecte; d)nicio variantă nu este corectă.
Suntem o firmă serioasă, specializată în a face ...
a)Predicţii pentru viitor; b)Predicţii; c)Ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă nu
este corectă.
Vă rugăm să avansaţi în linişte, sărind într-un picior, ...
a)Înainte către capătul coridorului; b)Către capătul coridorului; c)Ambele variante sunt
corecte; d)nicio variantă nu este corectă.
Azi am participat la o conferinţă, în calitate de vorbitor: "Cum să fii atent la detalii."
Ghinionul a făcut că atunci când am coborât de pe scenă, m-am împiedicat şi am ...
a)Căzut, sub privirile consternate ale celor din public; b)Căzut jos, sub privirile
consternate ale celor din public; c)Ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă nu este
corectă.
Cum este corect? (este una din expresiile folosite în multinaţionalele din România...)
a)Am căzut cu toţii de comun acord să livrăm următoarele lucruri…; b)Am căzut cu toţii
de acord să livrăm următoarele lucruri; c)Ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă
nu este corectă.
Poeţii reuniţi la Mormântul Soldatului Necunoscut au ...
a)Comemorat eroii căzuţi în războaiele care ne-au cuprins ţara de-a lungul timpului;
b)comemorat amintirea eroilor căzuţi în războaiele care ne-au cuprins ţara de-a lungul
timpului; c)Ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă nu este corectă.
Pentru că nu am reuşit să respect toate regulile de igienă, m-am ales cu ...
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a)o hepatită la ficat de toată frumuseţea; b)o hepatită B de toată frumuseţea;
c)Ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă nu este corectă.
Deşi împingeam cât de tare puteam, maşina avansa ...
a)tot înainte; b)tot încet; c)ambele variante sunt corecte; d)nicio variantă nu este corectă.
Care este varianta corectă de plural pentru cuvântul: Afin
a)afine; b) afini; c) ambele de mai sus; d) nicio variantă de mai sus.
Care este varianta corectă de plural pentru cuvântul: Afiş
a)Afişuri; b) Afişe; c) ambele de mai sus; d) nicio variantă de mai sus.
Care este varianta corectă de plural pentru cuvântul: Alai
a)Alaiuri; b) Alaie; c) ambele de mai sus; d) nicio variantă de mai sus.
Care este varianta corectă de plural pentru cuvântul: Seminar
a)Seminaruri; b) seminare; c) ambele de mai sus; d) nicio variantă de mai sus.
Care este varianta corectă de plural pentru cuvântul: Aeroport
a)Aeroporturi; b) aeropoarte; c) ambele de mai sus; d) nicio variantă de mai sus.

125. Dreptul la ………., este un drept fundamental al copilului.
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a) grădiniţă b) sport c) educaţie
d) Internet
Dreptul la grevă prevăzut de Constituţie este:
a) un drept b) o obligaţie
c) o libertate
d) o cerinţă
Despre drepturile omului aţi studiat la disciplina:
a) educaţie fizică
b) fizică
c) geografie d) educaţie şi cultură civică
Preşedintele României este:
a) şeful statului
b) Traian Băsescu
c) un om serios
d) un membru de partid
Potrivit Constituţiei, unul din simbolurile naţionale este:
a) Imnul naţional b) echipa naţională de fotbal c) Nadia Comăneci d) flota României
Completaţi versul: „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce..........” dintr-o poezie de Mihai Eminescu:
a) cafea b) copiliţă c) prăjitură d) Românie
„Urcă sus pe scara aceasta!”, este un enunţ:
a) corect b) greşit
c) permis d) frustrant
Completaţi fraza de mai jos cu cuvintele potrivite: „Îmi este......... de foşnetul pădurii”
a) foame b) dor c) indiferent d) ranchiună
Semnificaţia cuvântului „ascedent” este aceea de:
a) părinte b) fiu
c) scară
d) povârniş
Semnificaţia cuvântului „descendent” este:
a) părinte b) fiu
c) urcuş
d) deal
Semnificaţia cuvântului „prohibit” este:
a) permis b) interzis c) preamărit d) părăsit
Cuvântul cu sens opus cuvântului „legal” este:
a) ilegal
b) obscen c) nepermis d) interzis
Fiecare om îşi caută dreptatea în............
a) biserică
b) presă c) justiţie
d) familie
„A înstrăina” însemnează:
a) a cumpăra b) a vinde c) a închiria d) a concesiona
Furtul este:
a) o faptă ilicită b) o cale de îmbogăţire c) o practică normală d) un comportament social
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